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BÆREKRAFT
En bedre kaffehverdag



Engasjement 
-for smak, kvalitet og miljøet

Det Bergenske Kaffeselskap er en kvalitetsbevisst leverandør av kaffe, 
kaffemaskiner og vannkjølere. Selskapet ble grunnlagt i 2008 og har nå blitt 
til flere års kjærlighet for god kaffe. Våre kunder skal kunne ta baristafølelsen 
med seg til lunsjen og i de viktige møtene. 

«Norges mest bærekraftige kaffeselskap»

Dette er vår ledestjerne, og det forplikter. Alt vi tenker, utvikler og gjennomfører 
skal føre oss nærmere denne. Det vil si at kvalitet og smak ikke skal gå på 
bekostning av miljøet. Gjennom vår kompetanse, gode servicerutiner og 
høyt engasjement hjelper vi deg å tenke bærekraft og gode kaffeopplevelser 
for de ansatte samtidig. Vår kaffe fra Arvid Nordquist er 100% bærekraftig og 
klimakompensert og vi har valgt kvalitetskaffemaskiner som har ISO 1400 og 
ISO 9001 som er sertifiseringer innen miljø og kvalitetsledelse.

Som første leverandør på vestlandet samler vi inn kaffegrut hos våre 
storkunder og lar grut bli noe mer enn restavfall. Sammen sparer vi miljøet, 
reduserer avfall og skaper nye, spennende produkter.

Vi ønsker å skape glede på Vestlandets lunsjrom. Bærekraftig kaffe smaker 
bedre for både bedriften og samfunnet. 

Denne publikasjonen er trykket på miljøvennlig papir  
av miljøsertifisert trykkeri.

Papir Navn på papir
Trykkeri Navn på trykkeri

Øyvind Reigstad

Vår kaffenerd Øyvind er lidenskapelig opptatt  
av god kaffe. Han hjelper deg gjerne med å  
finne rett maskin og rett kaffe ut fra hvilken  
kaffe du liker. 

Kenneth Hauge Mikalsen

Gründeren og daglig leder av Det Bergenske 
Kaffeselskap. Litt om Kenneth... 



PRODUKSJON
100% bærekraftig og  

klimakompensert 

100% ARABICABØNNER
Kaffebønner av høyeste kvalitet  

fra fairtrade kaffebønder 

KAFFEMASKINER
Produsenter sertifisert innen  

kvalitetsledelse og miljøsikring

NYT KAFFEN
Kvalitetskaffe på jobb med  

god samvittighet

INNHENTING
Vi samler inn kaffegrut fordi den 

fortjener å bli til mer enn restavfall

GRØNNERE FORPAKNING
Bruk av bioplast reduserer  

karbonutslipp med 56% 

FOREDLING
Kaffegruten benyttes til å skape 

næring og nye produkter

En bærekraftig kaffeavtale



Fra kaffebønner  
til kaffegrut

100% 
arabicabønner

Grønnere 
forpakning

All kaffe fra vår leverandør Arvid Nordquist  
er 100% bærekraftig og klimakompensert. 

Våre kaffemaskiner er produsert av Bravilor Bonamat 
og Aequator, som begge er sertifisert innen miljø og 

kvalitetsledelse gjennom ISO 14001 og ISO 9001.

Kaffegrut kan med fordel bli noe annet enn restavfall.  
Vi samler inn gruten fra våre storkunder for å skape 

ny næring og nye produkter.

Vår kaffe, levert av Arvid Nordquist, består  
av 100% arabicabønner av høyeste kvalitet. De 

vokser i høytliggende strøk og modnes langsomt. 

Når de finner bønder som lever opp til de 
strenge kvalitetskravene, inngås det langsiktige 
avtaler. Dette skaper trygghet for bøndene, som 
dermed kan gjennomføre tiltakt for å beskytte 

innhøstingen, miljøet og kaffearbeiderne.

Ved å benytte bioplast av fornybare  
ressurser, reduseres karbonutslipp med 56% 

sammenlignet med konvensjonell plast basert på 
fossilt brensel.

Hos Arvid Nordquist benyttes et 
emballasjemateriale som inneholder bioplast 

avledet fra finsk tallolje, et biprodukt fra 
skogsindustrien.

Kvalitet og smak  
skal ikke gå på 

bekostning av miljøet. 
Vi hjelper deg å tenke 

bærekraft og gode 
kaffeopplevelser for de 

ansatte samtidig.  
Kenneth Hauge Mikalsen  

- Daglig leder DBK



Når grut  
blir til næring

En løsning  
for våre kunder

Forskning  
og produkter

I Norge importeres det ca 43000 tonn kaffe  
hvert år, som blir til ca 86000 tonn kaffegrut.  

Som regel går denne gruten i restavfallet, noe 
som utgjør en stor utfordring for miljøet. 

Vi mener at både miljøet og bedriftene er bedre 
tjent med å la kaffegrut bli gjenvunnet heller enn 

å bli avfall. Hva med å la gruten bli noe bra?

For å bidra med miljøvennlige tiltak for fremtiden 
samler vi inn gruten for våre storkunder.  

Dette skaper verdi for milijøet og bærekraftige 
løsninger for kundene våre. 

Vår ambisjon på sikt er at kaffe levert av  
oss skal utgjøre 0% restavfall.

Dette får vi til sammen!  

Prosessen med å benytte store mengder 
grut til å skape ny næring er komplisert, med 

utfordringer knyttet til logistikk, oppbevaring og 
prosessering av kaffegrut. Dette forsker vi på og 

finner stadig gode løsninger.

I dag produserer vi østerssopp på kaffegrut. 
Tilberedt riktig er dette en matsopp som gir en 

nydelig, rik smaksopplevelse.



Mellommørk 
- fruktig og nøtteaktig smak 

100% bærekraft sertifisert 
100% klimakompensert 
100% Arabicabønner

Produsent Arvid Nordquist

Mørkbrent  
- rik smak med hint av bær

100% bærekraft sertifisert 
100% klimakompensert 
100% Arabicabønner

Produsent Arvid Nordquist

Mellommørk 
- frisk og fruktig 

100% bærekraft sertifisert 
100% klimakompensert 

100% Arabicabønner

Produsent Arvid Nordquist

Vår kaffe er ikke bare 
god på smak, det er 
omsorg for miljø og 

mennesker, omsorg for 
kunder og fremfor alt 

omsorg for opplevelsen 
i koppen. 
Arvid Nordquist  

- Hovedleverandør av kaffe

HIGHLAND NATURE
Medium roast

DARK MOUNTAIN
Dark roast

ORIGINAL BLEND
Medium roast



Helautomatisk kaffemaskin med høy  
kapasitet og plass til å fylle hele kaffekanner 

Skjerm for meny og markedsføring 
Vanntilkobling 
Kannefunksjon med høyde 19 cm 
1-2 kverner for større kaffeutvalg 
Energieffektivitetsmerke: B

Produsent Aequator

Helautomatisk selvbetjeningsmaskin  
for et stort utvalg kaffedrikker av høy kvalitet

Lysdisplay med plass til egen logo 
Vanntilkobling 
Kraftig kvern for kaffekvalitet og sikkerhet  
14 ulike kaffedrikker 
Energieffektivitetsmerke: A

Produsent Aequator

Helautomatisk selvbetjeningsmaskin  
for kaffespesialiteter av høyeste kvalitet 

Touch-skjerm for film og bilder  
Vanntilkobling 
1-2 kverner for større kaffeutvalg 
Opptil 56 ulike kaffedrikker 
Energieffektivitetsmerke: B

Produsent Aequator

Premium løsning med stor fleksibilitet

Gulv- eller benkmodell  
Digitalt touch-panel 
Avkjølt kullsyreholdig vann 
Avkjølt naturlig vann 
Varmt vann

Produsent Borg & Overström

Integrert kran i stilfullt desing

Digitalt touch-panel 
Inkludert benkekjøler 
310 mm høyde for å fylle flasker og kanner 
Avkjølt kullsyreholdig vann 
Avkjølt naturlig vann

Produsent Borg & Overström

Moderne, innebygd kransøyle 

Leveres med en eller to kraner 
Inkludert benkekjøler 
Avkjølt kullsyreholdig vann 
Avkjølt naturlig vann 
Kan kobles til alle Escowas kjølere 
Tilgjengelig i forkrommet, svart og kobber

Produsent Escowa

ECUADOR TOUCH

BRASIL

BRASIL TOUCH

B4 

T2 VANNTÅRN

ALBATROSS TAPPETÅRN



Våre miljøsertifiseringer
Engasjementet for miljø og bærekraft startet kanskje i det stille med en  

el-bil og ved å planlegge hvor man kan redusere forbruk av strøm, 
planlegge bedre transport og resirkulere papp. 

I et marked hvor flere av våre kunder blir målt på bærekraft, er det 
nødvendig å levere det kunden etterspurte. Veien blir som kjent til mens 

man går og for oss blir engasjementet bare større underveis. 

I dag velger vi og tenker miljøvennlige og bærekraftige løsninger der vi kan. 
Dette har så langt resultert i miljøsertifiseringene Miljøfyrtårn,  

Grønt Punkt og Klimapartnere.



Det Bergenske Kaffeselskap AS

Orgnr. 992 734 515
Valestrandsvegen 372, 5281 Valestrandsfossen 

T 55 24 63 03 
post@kaffeselskap.no

kaffeselskap.no




